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1 stycznia 2022 r. Frederik Van De Velde objął stanowisko
dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland.

Sanjay Samaddar pozostaje prezesem Zarządu i w związku z tym
będzie nadal nadzorował funkcje dotyczące współpracy z rządem
oraz komunikacji i dialogu lokalnego. Wspierać go będą podległe
mu osoby, tj.:

Tomasz Ślęzak, w zakresie jego obowiązków dotyczących relacji
z sektorem państwowym,

Sylwia Winiarek-Erdogan, dyrektor Komunikacji i Dialogu Lo-
kalnego,

Aleksandra Kania, asystent wykonawczy ds. Relacji z Rządem,
Ewa Fidyk, asystent wykonawczy prezesa Zarządu.
Ponadto rozdysponowano niektóre z dotychczasowych obowiąz-

ków Frederika Van De Velde między członków Dyrekcji Wykonaw-
czej, przy czym niektóre kluczowe funkcje będą podlegać bezpo-
średnio jemu, jako dyrektorowi generalnemu. W związku z tym
weszły w życie następujące zmiany:

Stanisław Ból, dyrektor HR będzie podlegał Frederikowi Van De
Velde,

Łukasz Skorupa, dyrektor ds. transformacji biznesowej i dyrek-
tor generalny AMR będzie podlegał Frederikowi Van De Velde,

Marcin Maciąg, dyrektor Projektów Strategicznych – wyroby
długie będzie podlegał dyrektorowi zarządzającemu Oddziału Wy-
robów Długich Bogdanowi Mikołajczykowi,

Mariusz Staniec, dyrektor Ochrony, będzie podlegał dyrektoro-
wi zarządzającemu Oddziału Wyrobów Długich Bogdanowi Miko-
łajczykowi.

Wszystkie zmiany łącznie z podanymi powyżej widoczne są na
uaktualnionym schemacie znajdującym się pod linkiem: http://
studnia/organizacja/Dokumenty_organizacyjne/Schemat_Spolki-
_03.01.2022.pdf

Zmiany w zakresie obowiązków członków Dyrekcji

Dwa spotkania z przewodniczącymi
W ciągu ostatniego tygodnia przewodniczący KRH Wła-

dysław Kielian przeprowadził w formie zdalnej na Teamsie dwa
spotkania z przewodniczącymi, aby omówić aktualne wyda-
rzenia, z naciskiem na te, w których ostatnio uczestniczyli
przedstawiciele organizacji związkowych.

 Spośród zeszłorocznych wątków, które mają swoją konty-
nuację w nowym roku do najważniejszych musimy zaliczyć
negocjacje płacowe. Bieżące komunikaty w tej sprawie będą
publikowane w naszym związkowym biuletynie (najbliższe spo-
tkanie stron uczestniczących w negocjacjach zapowiedzia-
no na 13 stycznia).

Innym ważnym dla większości pracowników tematem jest
tzw. bonus covidowy, czyli decyzja pracodawcy „o wypłacie
pracownikom spółki i spółek zależnych dodatkowego świad-
czenia pieniężnego za wspieranie bezpieczeństwa pracowni-
ków i ich rodzin poprzez przyjęcie szczepionki przeciw CO-
VID-19”. Pisaliśmy na jego temat pod koniec ubiegłego roku.
Przewodniczący KRH przypomniał, że pieniądze wypłacane z
tego tytułu wchodzą w koszty 2021 roku i nie obciążają fundu-
szu płac (na zabezpieczenie środków została  na ten cel utwo-
rzona rezerwa). Bonusowe pieniądze nie są wliczone do fun-
duszu płac, ani nie będą wliczane do średnich zarobków zgła-
szanych do Funduszu Socjalnego, będą jednak opodatkowa-
ne podatkiem dochodowym. Zainteresowanie bonusem covi-
dowym było tak duże, że nie zdążono jeszcze wszystkich zgło-
szeń „przerobić”, o czym na Zespole Centralnym (10 stycznia)
mówiła dyr. Agnieszka Kukla. Ze swojej strony pracownicy
zgłaszali, że skrzynki wystawione na składane przez nich do-
kumenty były za małe, więc szybko się zapełniały, co stanowi-
ło duży kłopot. Jak poinformowano, po 20 stycznia powstanie
lista osób uprawnionych do dodatkowej wypłaty. Kolejne gru-
py zaszczepionych pracowników mogą liczyć na wypłatę bonu
w terminach kolejnych wypłat.

Nadal nierozstrzygnięta jest kwestia opłat za posiłki re-
generacyjne. Przewodniczący KRH zakomunikował, że na
ostatnim spotkaniu TOP 6 została złożona propozycja, aby
pracodawca wziął tę kwotę na siebie. Do posiłków regenera-
cyjnych uprawnionych jest około76% wszystkich zatrudnio-
nych w AMP i spółkach osób, przy czym nie każdy upraw-
niony faktycznie korzysta z takiej możliwości. Jednym z pro-
ponowanych  rozwiązań jest potrącanie tej kwoty z pensji
pracownika, który musiałby jednak wyrazić na to zgodę w
specjalnym oświadczeniu. Jak można wnioskować z rozmów z
pracownikami, większość jest za opcją potrącania tych 65 gr
przez pracodawcę, tym bardziej, że mało kto chodzi do pracy z
kartą płatniczą w kieszeni albo z tak drobnym bilonem. Ważną
informacją jest także to, że liderzy z TOP 6 złożyli wspólny
wniosek odnośnie przedłużenia stosowania „Porozumienia w
zakresie łagodzenia skutków wynikających z realizacji proce-
sów restrukturyzacyjnych...” do dnia 31 grudnia 2022.

Po wymuszonej pandemią przerwie przygotowujemy się do ko-
lejnej 38. Pielgrzymki Ludzi Pracy do Sanktuarium w Czernej.

Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 23 stycznia 2022 r.
Wyjazd autokaru z pielgrzymami spod budynku administracyj-

nego S nastąpi o godz. 9.00.
Po przybyciu na miejsce o godz. 11:00 odbędzie się msza św. w

intencji Ojczyzny oraz ludzi pracy. Następnie pielgrzymi wezmą
udział w procesji i nawiedzą grób św. Rafała Kalinowskiego. Po
uroczystościach uczestnicy zaproszeni zostaną na gorący bigos.
Osoby, które wezmą ze sobą odpowiednie naczynia, mogą pobrać
wodę ze źródła św. Eliasza.

Orientacyjna godzina wyjazdu z Czernej to godz. 15:00.
Zapisy na pielgrzymkę przyjmuje przewodniczący Komisji Eme-

rytów i Rencistów Henryk Rasała (poniedziałki i czwartki tel. 12
290-60-55) oraz sekretariat KRH (tel. 12 290-18-19). Koszt wyjazdu
wynosi 20 zł, w tej cenie przejazd, ubezpieczenie i posiłek (bigos).

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej
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(dokończenie ze str. 1) Dwa spotkania...
W trakcie opisywanych związkowych spotkań na

Teamsie przewodniczący w imieniu swoich kolegów
z pracy pytali, jak powinni się odnieść do oświad-
czeń składanych w związku ze zmianami idącymi w
ślad za Polskim Ładem oraz co się stanie, gdy całkiem
je zignorują? Ten temat podjął Dział HR, skąd ostat-
nio wyszedł kierowany do pracowników specjalny
komunikat w formie pytań i odpowiedzi (fragment
odnośnie PIT-2 cytujemy na str. 4). Szerzej o nowych
podatkach obowiązujących w Polsce od 2022 r., a
przede wszystkim o nowej uldze dla klasy średniej,
piszą eksperci Komisji Krajowej. Korzystając z ich
opracowania będziemy w biuletynie drukować naj-
istotniejsze fragmenty, a całość ukaże się na stronie
internetowej KRH.

Odpowiedzi na pytania zadawane odnośnie fundu-
szu socjalnego  na rok 2022 można szukać w treści
Regulaminu ZFŚS w zakładce Do pobrania na naszej
stronie internetowej. Ponieważ pytano, do kiedy moż-
na występować o dofinansowanie wczasów pod
gruszą, odsyłamy do odnośnych zapisów. W tym miej-
scu chcemy tylko potwierdzić, że wnioski o dofinan-
sowanie wczasów pod gruszą można składać na 14
dni przed urlopem. Nowością jest to, że ostateczny
termin złożenia wniosku upływa 30 grudnia 2022 r.

Informacje z ostatniego posiedzenia Europejskiej
Rady Pracowniczej przekazał jej członek Andrzej Grab-
ski, który pełni funkcję Zakładowego SIP. Rok 2021
okazał się pod względem bezpieczeństwa jednym z
najgorszych w historii koncernu AM. W ubiegłym
roku w wypadkach do jakich doszło w miejscu pracy
zginęło 29 pracowników (w tej liczbie 6 górników z
Kazachstanu). W przeszłości raz tylko się zdarzyło,
że było więcej (tj. 30) wypadków śmiertelnych w skali
roku. Podnoszono temat szkoleń, które są bardzo
potrzebne, ale w obecnej formie stanowią ogromne
obciążenie dla pracowników, którzy po pierwsze nie
zawsze wszystko rozumieją, a po drugie (co dzieje się
w polskich hutach) nie mają czasu na naukę, bo po
zmniejszeniu obsad są przeciążeni pracą.

Podczas konferencji wiele mówiono o programie
Zielony Ład, o ekologicznych inwestycjach nego-
cjowanych z rządami poszczególnych krajów i o tym,
że docelowo większość pieców w Europie ma być
elektryczna. Władze koncernu szacują, że rok 2022
nie będzie zły, choć zapewne nieco gorszy od po-
przedniego. Wśród omawianych tematów nie zabra-
kło pytań o dodatkowe premie za wydajną pracę po-
mimo zagrożenia covidem i wypracowanie dywiden-
dy. Nasi przewodniczący byli zainteresowani jak w
związku z tą sytuacją zostali docenieni pracownicy w
innych europejskich krajach. Otóż wyglądało to bar-
dzo różnie, np. we Francji za pracę w czasie pandemii
przyznawano po 500 euro dla pracownika. Jak się jed-
nak wydaje, nie ma woli, by wszystkim pracownikom
AM wypłacono z tego tytułu jakieś dodatkowe pie-
niądze. Jest to sprawa indywidualnie rozpatrywana
w zależności od kraju i zakładu, np. w Belgii w grud-
niu wypłacono jednorazowo dodatek inflacyjny w
wysokości 1 tys. euro.

Nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego, przewi-
dziane dla dochodów osobistych – 17 i 32 proc. podwyższony zaś został
pierwszy próg skali podatkowej z dotychczasowego 85 528 do 120 000 zł oraz
będzie obowiązywała nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000
zł, a tym samym kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 5.100 zł.

Zakład pracy będzie naliczał pracownikowi 17 proc. podatku za miesiące,
w których dochód pracownika uzyskany od początku w tym zakładzie pracy,
nie przekroczy kwoty, stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali
podatkowej. Jeżeli dochód pracownika, liczony narastająco od początku roku
u tego pracodawcy, przekroczy tę kwotę, wówczas pracodawca ma obowią-
zek naliczyć zaliczkę na podatek w stawce 32 proc. od nadwyżki dochodu
ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Kwota wolna od podatku wzrośnie od 1 stycznia 2022 do 30 tys. zł
Kwota wolna od podatku będzie stosowana dla wszystkich podatników

rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. I co
ważne kwota ta będzie zastosowana w trakcie roku podatkowego, a nie
dopiero w rozliczeniu rocznym. Pozwoli to na skorzystanie z niej już w trak-
cie roku podatkowego.

Skutkiem stosowania do tej pory innej kwoty wolnej w trakcie roku po-
datkowego, a innej  kwoty w rozliczeniu rocznym było to, że podatnicy
nisko zarabiający odzyskiwali kwotę wolną dopiero w rozliczeniu rocznym,
a teraz będzie tak, że już w trakcie roku podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków
Ustawa wprowadziła korzystną zmianę dotyczącą warunków wspólnego

rozliczania się z małżonkiem. Dotychczas takie rozliczenie było możliwe w
przypadku małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej przez cały
rok podatkowy. Obecne rozwiązanie daje możliwość wspólnego rozliczenia
małżonków już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli ono nastąpiło
w trakcie roku podatkowego. Zmiana dotycząca wspólnego opodatkowa-
nia będzie obejmowała już rozliczenie roczne PIT za 2021 rok.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2021 rok jest możliwe pod warunkiem,
że istnieje między nimi wspólność majątkowa, która nie ustanie w trakcie
roku podatkowego. Dzięki temu małżonkowie nie muszą pozostawać w związ-
ku małżeńskim przez cały rok podatkowy, tak jak miało to miejsce dotych-
czas. Należy jednak zwrócić uwagę na dokładne brzmienie art. 6 ust. 2  usta-
wy o PIT, zgodnie z którym wspólne rozliczenie dotyczy małżonków w związku
małżeńskim i we wspólności majątkowej:

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych obowią-
zujące od 1 stycznia 2022 roku zawierają następujące zagadnienia:

skala podatkowa, kwota wolna od podatku, wspólne rozliczenie małżon-
ków, ulga na dzieci, ulga podatkowa dla samotnego rodzica, ulga rehabilita-
cyjna, pracujący seniorzy, aktywizacja zawodowa, składki związkowe, ulga
dla „klasy średniej”, przykłady wynagrodzenia obecnie i po wprowadzeniu
polskiego ładu.

Skala podatkowa oraz nowe progi podatkowe
Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują zmiany w skali podatku dochodowe-

go od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o PIT podatek docho-
dowy od podstawy jego obliczenia pobiera się zastosowaniem następują-
cej skali:

W dzisiejszym numerze Biuletynu przedstawiamy część wybranych zmian
w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 2105). Zmiany obowiązują od
1 stycznia 2022 (oraz obowiązujące w rozliczeniu za 2021 rok). Zosta-
ły opracowane przez Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Kolejne fragmenty opracowania
ukażą się za tydzień. Pełny dokument zamieszczony jest na www.krhhts.pl
w zakładce Ważne informacje.

Podstawa obliczenia podatku    =>    Podatek wynosi

do 120 000 zł     =>    17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
ponad 120 000  zł       =>      15 300 + 32 proc. nadwyżki ponad 120 000 zł
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* pozostających przez cały rok podatkowy albo
*  od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku

podatkowego –  w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w
trakcie roku podatkowego.

 Oprócz wspólności majątkowej małżonków, zgodnie z art. 6 ust. 8
ustawy o PIT, wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli żaden z małżon-
ków nie podlega opodatkowaniu:

* podatkiem liniowym;
* ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z wyjątkiem naj-

mu prywatnego;
* na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub

ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komple-
mentarnych.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między
którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być
także złożony przez podatnika, który pozostawał w związku małżeń-
skim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku  po-
datkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem
zeznania podatkowego za ten rok.

Ulga na dzieci
a. aktualne uregulowania
Za 2021 r. Polacy rozliczą ulgę podatkową jeszcze na starych zasa-

dach. Podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązują limity zarobków,
które pozwalają na odliczenie ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za
2021 rok. Aktualnie prawo do zastosowania ulgi na jedno dziecko
warunkuje m.in. wysokość zarobków zarówno rodziców (dochody
podatnika i jego małżonka nie mogą przekroczyć 112 000 zł) jak i dziec-
ka ( limit dochodów – do 3 089 zł), uzyskanych w 2021 roku. W przy-
padku ulgi na dwoje i więcej dzieci nie ma limitów dochodów.
Ulga na drugie dziecko wynosi 1 112 zł, na trzecie dziecko 2 000,04 na
czwarte  i kolejne dzieci 2 700 zł. W przypadku gdy zabraknie podatku
do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo
otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą
odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi,
który jest limitowany i nie może przekroczyć sumy kwot składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

b. rozliczenie za rok 2022, art. 27f ustawy o PIT
Jednak już od 2023 r. czyli w rozliczeniu za 2022 rok zmienią się

zasady jej odliczania. Na podstawie nowych przepisów tzw. dodatko-
wy zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek
ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne.

(...)
Ulga dla „klasy średniej” - Art. 26 ust. 4a – 4b, Art. 32 ust. 2a i 2b

ustawy o PIT
 Ulga zacznie obowiązywać w 2022 r.
Uprawnione do ulgi są:
* osoby zatrudnione na umowę o pracę
* przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczają-

cy się na zasadach  ogólnych (według skali podatkowej).
Ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody (kwota brut-

to) w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł
miesięcznie).

Podatnicy będą mogli z niej skorzystać na dwa sposoby: rozliczając
się miesięcznie bądź  wyliczając w deklaracji składanej w 2023 r.

1) Ulga zgłaszana w deklaracji rocznej będzie wyliczana wg spe-
cjalnego wzoru :

a/ Kwota przychodu brutto od 68 412 zł i nieprzekraczające kwoty
102 588 zł

   Wysokość ulgi (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
b/ Kwota przychodu brutto od 102 588 zł i nieprzekraczające kwoty

133 692 zł

   Wysokość ulgi  (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17
– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika

w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgod-
nie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosun-
ku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy
oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty pro-
wadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład: Pracownica zarabia 5800 zł brutto, kwotę ulgi
należy wyliczyć według wzoru: (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17,
czyli będzie ona wynosiła 489,88 zł [(5800 x 6,68% – 4566 zł)
÷ 0,17].

Pracownica zarabia 9 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wy-
liczyć według wzoru: (A x (–7,35%)

+ 9 829 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 11 123,53 zł [(9 000
zł x (–7,35%) + 9 829zł) ÷ 0,17].

W obu przypadkach kwotę ulgi trzeba będzie odliczyć od
dochodu (gdzie dochód to przychód  po odliczeniu kosz-
tów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie spo-
łeczne).

2) w przypadku rozliczenia miesięcznego kwotę ulgi dla
pracowników w każdym miesiącu oblicza się według wzoru:

a/ Kwota przychodu brutto co najmniej 5 701 zł i nieprze-
kraczająca  kwoty 8 549 zł

Wysokość ulgi (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17
b/ Kwota przychodu brutto od 8 549 zł i nieprzekraczają-

ca kwoty 11 141 zł
Wysokość ulgi (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17
- gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody

ze stosunku służbowego, stosunku  pracy, pracy nakład-
czej i spółdzielczego stosunku pracy.

Przykład: Pracownik zarabia 7000 zł brutto, kwotę ulgi
należy wyliczyć według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła
512,35 zł [(7000 zł x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17].

Pracownica zarabia 11 000 zł brutto, kwotę ulgi należy
wyliczyć według wzoru:

(A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona
62,23 zł [(11 000 zł x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17].

Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek uwzględ-
nienia ulgi przy obliczaniu i potrącaniu zaliczki na PIT w
rozliczeniu miesięcznym. Natomiast podatnik może złożyć
sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie docho-
du o kwotę ulgi dla pracowników na  podstawie ust. 2a, w
takim przypadku płatnik nie pomniejsza dochodu najpóź-
niej od miesiąca  następującego po miesiącu, w którym otrzy-
mał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego
roku podatkowego.

W przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedno źró-
dło przychodu, natomiast każdy  przychód z osobna nie
uprawnia do skorzystania z ulgi - ma on prawo zastosować
ulgę do całkowitego przychodu w rozliczeniu rocznym PIT.
Warunkiem do jej uzyskania są:

1. łączny przychód podatnika znajduje się w przedziale
pomiędzy 68 412 a 133 692,01 zł;

2. przychód jest uzyskiwany z umowy o pracę bądź dzia-
łalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali po-
datkowej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w sytuacji uzyskiwania przy-
chodu z kilku źródeł, poszczególni płatnicy mają obowiązek
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RODZINIE Pawła
składamy wyrazy głębokiego współczucia

KO NSZZ „Solidarność” PED oraz koleżanki i koledzy

naliczania ulgi w każdym miesiącu, chyba że podatnik złoży
wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej. Podatnik nie
jest zobowiązany do informowania poszczególnych płatników
o wysokości uzyskiwanych przychodów z innych źródeł. Koń-
cowe wyliczenie ulgi następuje w rozliczeniu rocznym PIT, co
może skutkować wezwaniem do zapłaty należnego podatku bądź
do zwrotu nadpłaconego podatku.

Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczanie małżonków -
Art. 26 ust. 4c ustawy o PIT

W przypadku wyboru przez małżonków wspólnego opodat-
kowania i przy spełnieniu warunków dotyczących wysokości
oraz źródeł uzyskiwania przychodu, ulga jest odliczana osob-
no u każdego z małżonków przed zsumowaniem przychodów
(ulga dla klasy średniej zostanie odjęta tylko od przychodu
małżonka który zmieści się w przedziale 68 412  a 133 692,01 zł).
Następnie podatek określa się dla obojga małżonków w po-
dwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych
dochodów małżonków.

Przykład 1: W sytuacji kiedy np. mąż uzyska w 2022 r. przy-
chód w wysokości 120 000 zł a żona 60 000 zł to dla wspólnego
opodatkowania łączny przychód małżonków zostanie wyliczo-
ny następująco: Przychód męża 120 000 zł minus ulga dla
klasy średniej (5 935,29 zł) plus przychód żony  60 000 zł =
przychód do opodatkowania = 174 064,71 zł

Przykład 2: W sytuacji kiedy np. mąż uzyska w 2022 r. przy-
chód w wysokości 120 000 zł a żona 110 000 zł  to dla wspólne-
go opodatkowania łączny przychód małżonków zostanie wyli-
czony następująco: Przychód męża 120 000 zł minus ulga
dla klasy średniej (5 935,29 zł) plus przychód żony 110 000 zł
minus ulga dla klasy średniej (10 258,82 zł) = przychód do
opodatkowania = 203 805,89 zł

Czym jest PIT-2? Kto i kiedy powinien go złożyć?
PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania mie-

sięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki niemu pra-
codawca ma możliwość pomniejszenia miesięcznej zaliczki o
1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W roku 2022 kwota ta
wynosi 5.100 zł, obliczona jako 17% z kwoty 30.000zł.

Oświadczenie PIT-2 składa pracownik przy przyjęciu do pra-
cy, więc jeżeli Twoja sytuacja (zgodnie z treścią oświadczenia)
nie uległa zmianie i masz stosowną ulgę, to nie trzeba składać
go ponownie. Informację o zastosowanej uldze można spraw-
dzić na pasku płacowym w miejscu „Informacje podatkowe” i
dalej „Ulga” w kwocie 43,76 zł.

Od 2022 r. kwota ulgi zwiększy się do 425 zł miesięcznie.
Jeżeli Twoja sytuacja uległa lub ulegnie zmianie (zgodnie z

treścią oświadczenia), należy złożyć PIT-2 lub wniosek o wyco-
fanie PIT-2. Można to zrobić w każdym momencie w ciągu roku.

Tabela z przykładami wynagrodzenia obecnie i po wprowa-
dzeniu Polskiego Ładu (podwyższenie progu podatkowego,
zwiększenie kwoty wolnej od podatku, brak możliwości odli-
czenia składki zdrowotnej)

Dodatek osłonowy w 2022 r.
W 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy w celu ochro-

ny najwrażliwszych gospodarstw domowych przed skutkami wzro-
stu cen energii oraz cen paliw stałych i płynnych zakupionych do
ogrzewania domu. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom
domowym, których dochody w przeliczeniu na osobę nie będą
przekraczały :

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym
Dochody będą liczone w taki sposób, jak w przypadku świad-

czeń rodzinnych (na podstawie dochodów z roku 2021). Co istot-
ne w razie nieznacznego przekroczenia kryteriów dochodowych,
zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”, czyli świad-
czenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium do-
chodowego.  W przypadku gdy świadczenie będzie wynosiło mniej
niż 20 zł, dodatek nie będzie przysługiwał.

Roczne kwoty dodatku wynoszą:
1)      400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
2)      600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego
3)      850 zł dla gospodarstwa  4-5 osobowego
4)      1150 zł dla gospodarstwa 6 osobowego +
Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domo-

wym jest paliwo stałe, kwota dodatku będzie powiększona o
25%, w takim przypadku źródło ogrzewania musi być wpisane do
centralnej ewidencji emisyjności budynków (ceeb.gov.pl).

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach do 31 marca
2022 r. i do 2 grudnia 2022 r., chyba że wniosek złożony zostanie po
styczniu 2022 r., wtedy wypłata będzie jednorazowa.

Uwaga! Wnioski składane po 31 października 2022 r. nie będą
rozpatrywane.

Gdzie się o niego ubiegać?
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzę-

dzie gminy właściwej do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Jak składać wniosek?
Wnioski można składać w gminie w formie tradycyjnej (dostęp-

ny będzie formularz wniosku) lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (potrzebny profil zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny).

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, informację o przyzna-
nym dodatku można otrzymać na podany we wniosku adres e-
mail lub odebrać osobiście z urzędu.

Sprzedawcy energii oraz gazu zostali zobowiązani do przekaza-
nia swoim klientom wraz z fakturami za swoje usługi informacji o
możliwości ubiegania się o dodatek.

Dodatek osłonowy nie będzie opodatkowany ani brany pod
uwagę przy egzekucjach.

wynagr. brutto

3 010 zł

3 500 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

netto obecnie

2 210 zł

2 555 zł

2 908 zł

3 261 zł

3 613 zł

netto Polski Ład

2 364 zł

2 702 zł

3 022 zł

3 341 zł

3660 zł

różnica

154 zł

147 zł

114 zł

80 zł

47 zł


